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Sammanfattning 
Region Jönköpings läns revisorer har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk 
beslutat att genomföra en granskning avseende budgetprocessen. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om Region Jönköpings läns budgetprocess är 
ändamålsenlig och effektiv. Utifrån genomförd granskning är bedömningen att regionens 
budgetprocess i allt väsentligt är ändamålsenlig och effektiv. 

Den formella beredningen av budgeten har hanterats i enlighet med kommunallagen (11 
kap. 8–11 §§) dvs. innan beslut i regionfullmäktige har budgeten beretts av 
regionstyrelsens arbetsutskott (tillika budgetberedning) samt regionstyrelsen och det har 
skett innan oktober månads utgång. Budgetberedningen har även inhämtat nämndernas 
synpunkter via formella möten samt via nämndernas budgetförslag. Vår bedömning är 
att det budgeterade resultatet för åren 2020–2022 uppfyller regionens finansiella mål 
samt även lever upp till kommunallagens krav på återställning av eget kapital, det s.k. 
balanskravsresultatet. Dock har finansieringen avseende tågdepån hanterats utanför 
målet om egenfinansiering av regionens investeringar, vilket innebär att regionen har en 
för hög investeringsnivå i förhållande till de finansiella målsättningarna. 

Vi noterar att det verksamhetsmässiga perspektivet är mer framträdande än det 
ekonomiska perspektivet. Vi ser en viss risk i att det ekonomiska perspektivet och 
därmed de ekonomiska utmaningarna och åtagandena inte belyses i tillräcklig 
omfattning. Vi konstaterar dock att i det fall nämnden bedömer att de inte har möjlighet 
till interna omprioriteringar så finns möjlighet att begära utökad ram. Vi ser detta som ett 
viktigt led i budgetarbetet. En tillbakablick visar att budgeten inom hälso- och sjukvården 
inte fungerat som ett tillräckligt styrinstrument för verksamheterna. De senaste åren har 
hälso- och sjukvården redovisat återkommande underskott, det avser särskilt 
verksamhetsområde kirurgisk vård. För 2019 prognostiserades i samband med 
delårsrapporten ett överskott på 14,8 mnkr för hälso- och sjukvården, dock 
prognostiserar kirurgisk vård ett underskott på 60 mnkr. Vår bedömning är att det faktum 
att underskotten varit återkommande från år till år samt att underskotten uppstått redan i 
början av året stödjer uppfattningen att budgeten inte är tillräckligt styrande inom 
samtliga av FS nämndens verksamhetsområden.  

Vår bedömning är vidare att det är kort om tid för det interna budgetarbetet, vilket 
medför risker, t.ex. att beslut om åtgärder för ekonomi i balans tas sent vilket får som 
konsekvens att åtgärderna inte får tillräcklig effekt under budgetåret. I av FS nämnden 
beslutad verksamhetsplan 2020 för kirurgisk vård uppgår det samlade besparingskravet 
till 60 mnkr. I den ekonomiska handlingsplanen bedöms föreslagna besparingar få en 
effekt på 20-30 mnkr under år 2020. I verksamhetsplanen framhålls att ytterligare 
åtgärder kommer vara nödvändiga för en ekonomi i balans. Vi ser således en risk för att 
verksamhetsområde kirurgisk vård i likhet med tidigare år inte kommer att klara en 
ekonomi i balans år 2020. 
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Rekommendationer 

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer: 

• Regionstyrelsen bör se över möjligheterna att redan i juni ta beslut om budget, i 
syfte att frigöra mer tid för berörda nämnder att arbeta fram förslag till åtgärder 
för en ekonomi i balans. 

• Regionstyrelsen bör säkerställa att samtliga nämnder i såväl budgetförslag som 
beslutad budget redogör för ekonomiska konsekvenser samt vilka åtgärder som 
behöver vidtas för en ekonomi i balans. 

• Regionstyrelsen bör säkerställa att månadsuppföljningarna hanteras som 
beslutsärenden i nämnder/styrelser och att nämnder/styrelser aktivt beslutar om 
åtgärder för en ekonomi i balans. 

• Nämnder/styrelser med underskott behöver säkerställa att tillräckligt med 
åtgärder vidtas för en ekonomi i balans samt löpande följa upp grad av 
genomförande. 
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Inledning 
Bakgrund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte och revisionsfråga 

 
 

Revisionskriterier 
-Kommunallagen (KL) 11 kap. 1 § beslut om bl.a. budget samt mål och riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning.  
- KL 11 kap. 5-11 §§, bestämmelser om budgetprocessen och budgetens innehåll samt 11 kap. 

12-13 §§ avseende balanskravet.  

Budget- och planeringsprocessen i Region Jönköpings län har utvecklats och 
förändrats senaste åren sedan organisationen med nämnder infördes. Anpassningen 
till organisationen har skett stegvis och tidigarelagts i nämnderna.  
 
Ett primärt syfte med budget- och planeringsprocessen är att skapa en tydlighet 
beträffande de ekonomiska och verksamhetsmässiga villkoren samt att förutsäga 
resultatet. En grundförutsättning för att styrningen ska bli effektiv är att budgetramar 
kopplas samman med mål, uppdrag och förväntade prestationer. Det är också viktigt 
att det finns system och rutiner för att i budget- och planeringsprocess samt i 
uppföljningen kommunicera obalanser och behov av åtgärder.  Fullmäktige ska i 
enlighet med kommunallagen (KL) 11 kap. 1 § besluta om bl.a. budget samt mål och 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Bestämmelser om budgetprocessen och 
budgetens innehåll framgår av KL 11 kap. 5-11 §§. I 11 kap. 12-13 §§ regleras 
balanskravet.  
 
Bestämmelser om beredning av fullmäktiges ärenden framgår av 5 kap. 26-32 §§. 
Enligt 5 kap. 26 § ska ett ärende ha beretts, antingen av nämnd eller av 
fullmäktigeberedning, innan det avgörs av fullmäktige. Beredningen syftar till att ge 
fullmäktige ett tillförlitligt beslutsunderlag. Ett syfte med beredningen av budgeten är 
att den ska leda fram till att fullmäktige kan fastställa en realistisk budget, vilket 
förutsätter att budget- och planeringsprocessen genomförs på ett ändamålsenligt 
sätt. Budgeten ska kunna hållas och ska även stödja genomförandet av mål och 
uppdrag för nämnder och styrelser.  
 
Revisorerna har i sin revisionsplan för år 2019 uppmärksammat risker vad gäller 
budget- och planeringsprocessen. Det finns risk att brister i budget- och 
planeringsprocessen innebär att mål som beslutas av regionfullmäktige inte nås. 
Revisionen har således beslutat sig för att genomföra en fördjupad granskning inom 
området.  
 

Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för att bedöma 
om Region Jönköpings län budgetprocess är ändamålsenlig och effektiv. 
Granskningen inriktas på regionstyrelsens beredning och styrning av denna 
process. Revisionsfrågan lyder: 

Bedriver regionstyrelsen och berörda nämnder en tillräcklig styrning och 
kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv budgetprocess?  
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- Bestämmelser om beredning av fullmäktiges ärenden framgår av 5 kap. 26-32 §§.  
- Interna styrdokument och riktlinjer  
 
Kontrollmål 
Granskningen besvarar följande kontrollmål: 
• Följs gällande lagar, regler, beslut och anvisningar vid framtagande av budget i Region 

Jönköping?  
• Vilka förutsättningar och erfarenheter finns inför budgetarbetet och hur bedöms kända risker 

samt omvärldspåverkan?  
• Vilka möjligheter har styrelser och nämnder till dialog och synpunkter under denna process?  
• Hur genomförs internbudgetarbetet av respektive nämnd och styrelse och är detta arbete 

ändamålsenligt? (tidsplaner, förankring, beslut etc.)  
• Finns tydliga strategier för att klara en ekonomi i balans och verkar budgeten som 

styrinstrument i nämndernas och styrelsernas verksamheter?  
 

Avgränsning 
Granskningen har avgränsats till Regionstyrelsen och Nämnden för folkhälsa och sjukvård. Inom 
nämnden har granskningen fördjupats inom verksamhetsområde kirurgisk vård. Granskningen 
avser såväl de ekonomiska som verksamhetsmässiga målen, inom ramen för budget- och 
planeringsprocessen 2020. 
 
Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer.  
 
1. Genomgång av styrdokument avseende budget.  
 
2. Intervjuer har skett med: 
- Ordförande, Regionstyrelsen 
- 2:e vice ordförande, Regionstyrelsen  
- Ordförande, nämnden för folkhälsa och sjukvård 
- 1:e vice ordförande, nämnden för folkhälsa och sjukvård 
- 2:e vice ordförande, nämnden för folkhälsa och sjukvård 
- Ekonomidirektör tillika t.f. regiondirektör, regionledningskontoret 
- Budgetchef, regionledningskontoret 
- Hälso- och sjukvårdsstrateg, regionledningskontoret 
- Chefscontroller, regionledningskontoret 
- Biträdande sjukvårdsdirektör, kirurgisk vård  
- Ekonomichef, kirurgisk vård 
- Biträdande verksamhetschef på ortopedkliniken Höglandssjukhuset, kirurgisk vård 
 
Samtliga intervjuade har getts möjlighet att faktagranska rapporten. 
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1. Organisation, ansvar och 
styrmodell  

Organisation  
Regionens organisation illustreras med nedanstående organisationsschema.  
Figur 1. Organisationskarta Region Jönköping.  

 

Regiondirektören, i egenskap av högsta chef för regionen, rapporterar till 
regionstyrelsen och är ansvarig för att verksamheten fungerar. Regionens verksamhet 
är indelad i tio verksamhetsområden.  

Kirurgisk vård 
Verksamhetsområde kirurgisk vård omfattar ca 2 500 anställda, motsvarande 2 000 
faktiska årsarbetare. Ansvarig är nämnden för folkhälsa och sjukvård. 
Verksamhetsområdet leds av sjukvårdsdirektör med stöd av stab med nio anställda. 
Ledningsgruppen består av sjukvårdsdirektör, stab och verksamhetschefer från 21 
kliniker samt ledningsläkare. Alla förstalinjens chefer har budgetansvar, ca 40-50 totalt. 
Verksamhetsområdet bedriver verksamhet inom primärvård, somatisk och övrig hälso- 
och sjukvård.  
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2. Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1 Följs gällande lagar, regler, beslut och anvisningar vid 
framtagande av budget i Region Jönköping?  
 
Iakttagelser 
I detta avsnitt framgår de lagkrav som finns kring budgetprocessen samt innehållet i de 
interna anvisningarna. 
 
Lagens krav på budget 
Kommunallagen 11 kap. 5 § anger att en kommun eller landsting varje år ska upprätta 
en budget för nästa kalenderår (budgetår). I 11 kap. 6 § fastslås vad budgeten ska 
innehålla: 
 
I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå 
hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara 
vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning ska anges.  
 
Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska 
det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret 
ska då alltid vara periodens första år. Planen ska innehålla sådana finansiella mål som 
anges i första stycket. 
 
I den av fullmäktige beslutade budgeten redovisas mål för god ekonomisk hushållning 
samt verksamhetsmål, vidare framgår att hänsyn har tagits till det så kallade 
balanskravet. 
 
Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att regionen över tid ska 
finansiera investeringarna med egna medel. Utgångspunkten är att regionens 
verksamheter inte ska kosta mer än vad som kan finansieras genom skatteintäkter och 
statsbidrag. Det övergripande finansiella målet innebär: 

• skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska räcka till verksamhetens 
nettokostnader och investeringsutgifter.  

• finansiella intäkter från pensionsmedels- och rörelsekapitalförvaltningen ska 
täcka finansiella kostnader avseende pensionsskulden. 

• det övergripande finansiella målet om egenfinansiering utvärderas över 
tidsperioden 2015-2025. 

I budget 2020 beskrivs att de investeringar som avser köp av tåg som tidigare leasats 
(2019) samt byggnation av tågdepå (2021,2022) hanteras utanför målet om 
egenfinansiering. I intervju bekräftas att investeringsnivån för närvarande är för hög för 
att egenfinansiering ska vara möjlig. Dessutom framgår i budgeten att avkastningen på 
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de samlade finansiella tillgångarna inte fullt ut täcker kostnaden för att värdesäkra 
pensionsåtagandet vilket innebär en årlig finansiell kostnad.  

Budgetprocessen 
Kommunallagen 11 kap. 8–11 §§ reglerar budgetprocessen: 
 
Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.  
 
Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast ska lämna in sina särskilda 
budgetförslag till styrelsen. Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads 
utgång. 
 
Regionstyrelsen beslutade att överlämna förslag till budget och verksamhetsplan 2019-
10-22 § 180 till Regionfullmäktige. Förslag till budget och verksamhetsplan 2020 och 
flerårsplan för åren 2021–2022 beslutades av Regionfullmäktige 2019-11-05 § 118.  
 
Beredning 
Bestämmelser om beredning av fullmäktiges ärenden framgår av kommunallagen 5 kap. 
26-32a §§. Enligt kommunallagen 5 kap. 26 § ska ett ärende ha beretts, antingen av 
nämnd eller fullmäktigeberedning, innan det avgörs av fullmäktige. Beredningen syftar 
till att ge fullmäktige ett tillförlitligt beslutsunderlag. Ett syfte med beredningen av 
budgeten är att den ska leda fram till att fullmäktige kan fastställa en realistisk budget, 
vilket förutsätter att budgetprocessen genomförs på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Reglemente för regionstyrelse och nämnder 
I regionstyrelsens reglemente anges att regionstyrelsen ”har ett övergripande ansvar för 
att regionen uppfyller kommunallagens krav på en god och ekonomisk hushållning och 
att de olika verksamheterna bedrivs i enlighet med dels mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt, dels de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för respektive 
verksamhet”.  
 
Det framgår även att regionstyrelsen ska ”bereda eller yttra sig i ärenden som ska 
handläggas av fullmäktige samt verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte 
beslutat annat.” Detta innefattar bl.a. beredning av följande ärenden:  

• Budget 
• Årsredovisning 
• Delårsrapport 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS nämnden) ska utöva ledning av regionens 
hälso- och sjukvård, folktandvården samt ledning av regionens insatser till stöd och 
service till vissa funktionshindrade. Nämnden arbetar på uppdrag av regionstyrelsen 
med att ta fram underlag för budget och flerårsplan, systemmätetal och handlingsplaner. 
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Region Jönköpings budgetprocess 2020 
Nedan följer en översikt över budgetprocessen 2020. 

Tabell 1: Region Jönköpings budgetprocess 2020. 

Regionstyrelsen godkände budgetdirektiv 1 2019-03-05 § 45.  I direktivet anges att 
budgetarbetet utgår från: 

• regionens vision 
• regionens värderingar  
• regionens målbild 2030.  

Tidpunkt Moment Beslut 
Januari Budgetberedning, lägger 

grunden för årets process 
Regionstyrelsens 
arbetsutskott, 2019-02-
19 § 41 

Mars Budgetdirektiv 1 Regionstyrelsen, 2019-
03-05 § 45 

Mars Dialog mellan 
budgetberedningen och 
nämndernas presidium 

 

Februari, mars, april Verksamhetsdialog, 
verksamheter beskriver 
nuläge och framtid 

 

Mars Budgetdirektiv 2 Regionstyrelsen, 2019-
03-26 § 57 

April Förvaltningen lämnar 
gemensamt underlag för 
nämndernas 
budgetunderlag 

 

Juni Politisk ledning i nämnd 
tar fram budgetförslag 

 

 Beslut om budgetförslag 
på nämnden 

Nämnden för folkhälsa 
och sjukvård, 2019-06-
25 §116 

September Budgetberedning, bl.a. 
nämndernas underlag, 
investeringsplan och 
övergripande 
planeringsförutsättningar 

 

September Förvaltningen lämnar 
gemensamt underlag 
avseende bl.a. 
planeringsförutsättningar 

 

Oktober Regionstyrelsen beslutar 
om förslag till 
regionfullmäktige  

Regionstyrelsen, 2019-
10-22 § 180 

November Regionfullmäktige beslutar 
om Budget med 
verksamhetsplan 2020 
och flerårsplan 2021-2022 

Regionfullmäktige, 
2019-11-05 § 118 

December Beslut om 
verksamhetsplan/budget 

Regionstyrelsen och 
nämnderna 
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• Balanced scorecard (BSC) fem perspektiv utifrån strategiska mål, 
framgångsfaktorer, systemmätetal och mål för dessa.  

Budgetdirektiv 1 beskriver att regionledningskontoret tar fram gemensamt underlag med 
beskrivande texter samt beskrivning av arbete som pågår utifrån nämndernas 
budgetförslag. I underlaget ska det även finnas avsnitt för politiska förslag och 
prioriteringar. Nämndens budgetförslag ska enligt direktivet vara av långsiktig karaktär 
och utgå från budgetram lagd för 2020. I direktivet redogörs även för tidplanen för 
vårens budgetprocess.  
 
Budgetdirektiv 2 fastställdes av regionstyrelsen 2019-03-26 § 57. I Budgetdirektiv 2 
delges nämnderna ekonomiska ramar inklusive indexuppräkning. Enligt direktivet ska 
nämndernas budgetförslag innehålla förslag till eventuella förändringar/omprioriteringar 
mellan nämndens utgiftsområden. I det fallet nämnden ser behov av utgiftsökning ska 
det beskrivas enligt följande: 

- Vilket resultat som ska åstadkommas med utgiftsökning. 
- Omfattning i miljoner kronor. 
- Vilka överväganden kring prioriteringar som nämnden gjort. 
- Hur befintliga resurser optimeras, vilka åtgärder som behovs vidtas för att möjliggöra 

omfördelning inom ram. 
- Konsekvenser om verksamhetsbehovet /utgiftsökningen inte kan prioriteras.  

I budgetdirektiv 2 anges att nämndens budgetförslag ska inkludera en beskrivning av 
prioriteringar för investeringar inom nämndens ansvarsområde. Direktivet innehåller 
även en sammanfattning från nämndens dialog i mars med budgetberedningen. Vidare 
anges tidplan för höstens budgetprocess. 
 
I intervju framförs att regiondirektör är ägare av budgetprocessen men att 
ekonomidirektören leder det praktiska budgetarbetet. Hälso- och sjukvårdsdirektören 
leder tjänstemannaberedningen för FS nämndens ansvarsområden.  
 
FS-nämnden beslutade att överlämna förslag till budget för sina ansvarsområden 2019-
06-25 § 116. I september ägde budgetberedning rum där bl.a. nämndernas underlag 
och övergripande planeringsförutsättningar behandlades. Efter budgetberedningen 
sammanställer och överlämnar förvaltningen det gemensamma underlaget. 
Regionstyrelsen beslutade att överlämna förslag till budget 2019-10-22 § 180 till 
Regionfullmäktige. Regionfullmäktige fastställde 2019-11-05 §118 skattesatsen och 
beslutade i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 
2020 med flerårsplan 2021-2022. 

Bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att den formella beredningen av budgeten har 
hanterats i enlighet med kommunallagen (11 kap. 8–11 §§) dvs. innan beslut i 
regionfullmäktige har budgeten beretts av regionstyrelsens arbetsutskott samt 
regionstyrelsen och det har skett innan oktober månads utgång. Regionstyrelsen har 
även inhämtat nämndernas budgetförslag som ett led i beredningen av det slutliga 
budgetförslaget. 
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Vår bedömning är att det budgeterade resultatet för åren 2020–2022 uppfyller regionens 
finansiella mål samt även lever upp till kommunallagens krav på återställning av eget 
kapital, det s.k. balanskravsresultatet. Dock har finansieringen avseende tågdepån 
hanterats utanför målet om egenfinansiering av regionens investeringar, vilket innebär 
att regionen har en för hög investeringsnivå i förhållande till de finansiella 
målsättningarna. 

Vi bedömer därför kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

2.2 Vilka förutsättningar och erfarenheter finns inför 
budgetarbetet och hur bedöms kända risker samt 
omvärldspåverkan?  
 
Iakttagelser  
Region Jönköpings läns soliditet är vid en jämförelse med övriga regioner den starkaste 
i landet. De totala tillgångarna är ca 5,4 miljarder kronor större än skulderna. En 
jämförelse avseende regionens nettokostnad per invånare totalt och nettokostnad för 
hälso- och sjukvård per invånare visar att regionen ligger lägre än riksgenomsnittet. 
Inför år 2019 höjdes skatten med 50 öre till 11,76 kronor, vilket innebär en justerad 
skattesats på 11,57 kronor motsvarande snittet i riket. Skattesatsen hålls oförändrad år 
2020.  
 
Regionens styrning beskrivs i budget 2020 utgå från kommunallagens krav på god 
hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv (ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet) och ur ett finansiellt perspektiv (långsiktig och uthållig finansiering). 
 
Regionens finansiella förutsättningar anges i budget 2020 framförallt bero på:  
- befolkningsutvecklingen i länet relaterat till ökningen i riket 
- samhällsekonomins utveckling och dess påverkan på skatteunderlag 
- statens transfereringar 
- avgiftsnivåer 
- skattesats 

Finansiella förutsättningar för 2020 utgår från den ekonomiska flerårsplan som finns i 
beslutad budget för 2019. Utgångspunkten är således budgetramen som är lagd för år 
2020. Det finansiella målet innebär att förändringar som görs måste ske utan att nya 
budgetmedel tillförs. De ekonomiska förutsättningarna för planperioden har tagit sin 
utgångspunkt i SKL:s senaste bedömning av samhällsekonomin: 

- Verksamhetens nettokostnad för 2020-2022 är en uppräkning av 2019 års budget 
utifrån av SKL bedömd pris- och löneförändring.  

- Skatteintäkter och kommunal utjämnning/statsbidrag utifrån SKL:s bedömning 
augusti 2019. 

- Skattesatsen är oförändrad på 11,76. 
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Index för kostnadsutvecklingen i regionen illustreras i följande tabell: 

 

Tabell 2: Index för kostnadsutveckling.  

Det finns inget generellt effektiviseringskrav på verksamheterna. Dock kompenseras 
inte verksamheten fullt ut för befolkningsutveckling och inte heller för medicinteknisk 
utveckling vilket resulterar i ett indirekt effektiviseringskrav. 

 
Gällande nettokostnadsutvecklingen så uppgick den i bokslut 2018 till 3,9 % och 
prognosen 2019 per sista augusti pekar på en nettokostnadsutveckling på 3,1 %. 
Nettokostnaden i budget för 2020 är uppräknad med 3,6 % jämfört med 2019 års 
budget.  
 
Det budgeterade beloppet för statsbidrag och kommunal utjämning i 2020-års budget är 
2 433 mnkr vilket är 1,7 % högre än budget 2019. Prognostiserade belopp för riktade 
statsbidrag inom hälso- och sjukvård har inkluderats i budget 2020. I intervju beskrivs 
att statsbidragen inte överförs till nämnderna från regionstyrelsen med automatik. 
Istället får nämnderna lämna in en handlingsplan som tas fram i dialog med 
regionledningskontoret för att ta del av de riktade statsbidragen. Ekonomidirektör har på 
delegation att fatta beslut i flertalet fall rörande tilldelning av riktade statsbidrag.  
 
Regeringen beslutade i december 2019 om förändringar i kostnadsutjämningen inför 
2020, vilket motsvarar en positiv effekt om 240 mnkr för regionen. Effekter av detta har 
inte tagits i beaktande i budget 2020. 

Av skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska över tid verksamhetens 
nettokostnader utgöra 98 procent, finansnetto 0 procent och investeringsutgifter utöver 
avskrivningar utgöra 0-2 procent av skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning. 
 
I tabell 3 redovisas regionens nettokostnader i relation till skatteintäkter och  
statsbidrag/kommunal utjämning. 
 

Post Index/Procent 

Löner (LPIK) 2,8 % 

Sociala avgifter (RJL beräkning) 45,75 % oförändrad 

Intern ränta (RJL) 1,75 % 

Läkemedel (RJL) 0% till verksamhetsområdena, 50,9 
mnkr till hantering av nya dyra 
läkemedel. 

Förbrukning (LPIK) 2,5 % 

Vägt index exklusive läkemedel  2,7 % utifrån RJL totala kostnadsmix 



 
 

13 

 

Tabell 3: Regionens nettokostnader i relation till skatteintäkter och statsbidrag/kommunal 
utjämning 

Med ovanstående beräkningsförutsättningar och angiven utveckling av Region 
Jönköpings intäkter och kostnader summeras resultatbudgeten till 341 miljoner kronor 
år 2020,136 miljoner kronor år 2021 och 182 miljoner kronor år 2022. Det budgeterade 
resultatet för åren 2020–2022 uppgår till 1,8 procent av de samlade intäkterna från 
skatt, utjämning och statsbidrag.  

Budgetförutsättningar för nämnder och styrelser 
I budget 2020 framgår att kostnadsutvecklingen inom framförallt hälso- och sjukvården 
och kollektivtrafiken kommer att ställa krav på finansiering och kostnadskontroll för en 
ekonomi i balans. 
 
I tabellen nedan anges ramar för ansvarsområden under FS nämnden respektive 
regionstyrelsen samt differensen mellan budgetdirektiv 2 från mars 2019 och 
fullmäktiges beslutade budget i november. För FS nämnden är förändringen marginell 
medan differensen är mer substantiell för regionstyrelsen. För regionstyrelsen förklaras 
den lägre ramen främst med anledning av ny överenskommelse avseende statsbidrag 
från juni 2019. 
 

 
 
 
 
 
 

Tabell 4: Budget enl. budgetdirektiv 2 och regionfullmäktiges beslutade budget för FS nämnden 
respektive regionstyrelsen. 

Kirurgisk vård 
Större delen av finansieringen till verksamhetsområde kirurgisk vård utgörs av 
budgetanslaget och en mindre del från vårdvalsersättningar. När det gäller kirurgisk 
vård finns sedan 2014 ett effektiviseringskrav på verksamheten. I intervjuer lyfts fram att 
effektiviseringskravet utgår från tidigare genomförd utredning, vilket motsvarade 150 

(mnkr) 2020 2021 2022 2020-
2022 

Verksamhetens 
nettokostnader 

11 445 11 909 12 283 35 637 

Skatteintäkter 9 348 9 621 9 969 28 938 
Kommunal 
utjämning och 
statsbidrag 

2 433 2 504 2 571 7 508 

Nettokostnader i 
relation till 
skatteintäkter och 
statsbidrag/komm
unal utjämning 

97,1% 98,2% 98,0% 97,8% 

Nämnd/ 
styrelse 

Budget enl. 
Budgetdirektiv 
2 (mnkr) 

RF:s 
beslutade 
budget 
2020 
(mnkr) 

Förändring 
mellan 
budgetdirektiv 2 
och beslutad 
budget 

FS nämnden 9 755,7 9 740,3 -15,4 
Region-
styrelsen 

609,1 474,6 -134,5 
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mnkr fördelat lika mellan verksamhetsområde medicinsk vård och kirurgisk vård (dvs. 75 
mnkr för kirurgisk vård). Detta krav kvarstår i budgetram 2020 och i intervju med 
representanter för kirurgisk vård framhålls att effektiviseringskravet bedöms vid 
övergripande analys av KPP (kostnad per patient)-data vara rimligt och i planperioden 
möjligt att effektuera. 

Bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen i tillräcklig omfattning beaktat de 
ekonomiska förutsättningarna samt bedömt risker i budgetarbetet inför år 2020.  
 
I budget 2020 begränsas regionens kostnadsutveckling till 3,6 %, vilket kan jämföras 
med 4,0 % under 2018 och prognosen för 2019 på 3,1 %. Vår bedömning är att 
erfarenheter från tidigare års utfall samt verklig kostnadsutveckling beaktats i tillräcklig 
omfattning som underlag i budgetarbetet. När det gäller kirurgisk vård finns sedan 
tidigare ett effektiviseringskrav på verksamheten, med utgångspunkt i tidigare 
genomförd utredning.  
 
När det gäller intäktssidan i budgeten är vår bedömning att regionstyrelsen i tillräcklig 
utsträckning beaktat förändringar utifrån de av SKL senaste presenterade 
budgetförutsättningarna samt prognoserna. Utifrån dessa har regionen gjort egna 
bedömningar och antaganden kring vilken påverkan dessa har på regionens intäkter. 
 
I budget 2020 har inte beaktats förändringar i kostnadsutjämningen, vilket motsvarar en 
positiv effekt om 240 mnkr för regionen för år 2020. 
 
Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

2.3 Vilka möjligheter har styrelser och nämnder till dialog och 
synpunkter under denna process?  
 
Iakttagelser 
I budgetdirektiv 1 framgår att nämnderna, i samband med nämndens budgetförslag, vid 
behov ska föreslå förändringar avseende strategiska mål, framgångsfaktorer samt 
systemmätetal respektive indikatorer för Regionfullmäktige att följa. Nämndernas 
budgetarbete utgick från budgetram som lades för 2020 i budget 2019. Förändringar 
som föreslås måste ske utan att nya budgetmedel tillförs. 
 
Budgetdirektiv 1 anger att nämndernas budgetarbete inleds med respektive nämnds 
budgetinternat 25–28 februari. Under budgetinternatet presenterar verksamhetschefer 
sina respektive verksamheter. Diskussion förs kring omvärldsanalys, nuläge och 
utmaningar för verksamheten. Efter internatet sammanställde nämndernas presidier 
utfallet av sina internat. Detta inför dialogen med budgetberedningen 2019-03-12. 
Regionstyrelsen fastställde budgetdirektiv 2 2019-03-26, vilket innehåller preliminära 
budgetramar per nämnd och viktiga punkter utifrån dialog med respektive nämnd. 
Underlaget till dialogen med FS nämnden som vi har tagit del av innehöll bl.a. 
måluppfyllelse, ekonomi och de viktigaste frågorna inför 2020-2022. Underskott för 
vissa verksamheter (däribland kirurgisk vård) angavs som en av de viktigaste frågorna 
inför 2020-2022. 
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I april lämnade regionledningskontoret det gemensamma underlaget för nämndernas 
budgetförslag. Underlag tas fram till samtliga nämnder baserat översiktligt på ramarna 
indelat på respektive verksamhetsområde. I maj träffade nämndernas presidier återigen 
budgetberedningen. I juni fattade respektive nämnd beslut om budgetförslag att 
överlämna till budgetberedningen. Nämndernas budgetförslag skulle även innehålla 
eventuella förändringar/omprioriteringar mellan utgiftsområden. Budgetförslaget för år 
2020 för FS nämnden innehöll inga föreslagna förändringar/omprioriteringar. 
Regionstyrelsen har möjlighet att till regionfullmäktige föreslå ändringar/justeringar 
jämfört med nämndernas beslut. Dock uppges i intervju att det finns en 
överenskommelse inom koalitionen att nämndernas budgetar i stort ligger fast, viss 
justering kan ske och då främst genom utökade resurser enligt uppgift. 
 
Om nämnd identifierat verksamhetsbehov med utgiftsökning som bedöms svåra att 
prioritera inom föreslagen budgetram ska följande aspekter anges enligt budgetdirektiv 
2:  

• Vilket resultat som ska åstadkommas med utgiftsökningen.  
• Omfattningen i miljoner kronor 
• Vilka överväganden kring prioriteringar som nämnden gjort 
• Hur befintliga resurser optimeras, vilka åtgärder som behövs vidtas för att 

möjliggöra omfördelning inom ram.  
• Konsekvenser om verksamhetsbehovet/utgiftsökningen inte kan prioriteras.  

 
I intervjuer framhålls att FS nämndens budgetförslag primärt fokuserar på verksamhet 
och mindre på ekonomi och de ekonomiska utmaningarna. Detta uppges bero på att 
budgetramarna är fastställda tidigt i budgetprocessen och att nämndens huvudsakliga 
fokus avser vad resurserna ska användas till. Inför budget 2020 har dock särskilt från 
nämndens sida lyfts fram ett behov av finansiering för screening av tjocktarmscancer. 
Det lyfts i intervjuer på tjänstemannanivå att det identifierats ett gap mellan nämndens 
totala prognostiserade kostnader för 2020 och föreslagen budgetram, dock 
framkommer det inte i intervjuerna hur stort gapet är (förutom avseende 
tjocktarmscancer). I nämndens underlag till budgetförslag framgår inte heller hur stort 
besparings-/effektiviseringskravet som åvilar nämnden utifrån föreslagen budgetram. 
Enligt intervjuer finns det en efterfrågan för större transparens och diskussion avseende 
detta, det upplevs inte föras en tillräcklig diskussion i nämnden kring detta inför beslut 
om budget. 

 
Bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att det funnits möjligheter för nämnderna till formell 
dialog och synpunkter under budgetprocessen 2020. Budgetberedningen, där 
regionstyrelsens arbetsutskott och samtliga regionråd ingår, har formella möten med 
nämndernas presidium vid två tillfällen. Vidare är det enligt vår bedömning av vikt att 
samtliga nämnder yttrar sig direkt till regionstyrelsen så att styrelsen har adekvata 
underlag i sin beredning av budgeten. Samtliga nämnder har beslutat om budget i juni 
2019 som ett led i budgetprocess 2020. 
 
Vi noterar vidare att det verksamhetsmässiga perspektivet är mer framträdande än det 
ekonomiska perspektivet. Vi ser en viss risk i att det ekonomiska perspektivet och 
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därmed de ekonomiska utmaningarna och åtagandena inte belyses i tillräcklig 
omfattning. Vi konstaterar dock att i det fall nämnden bedömer att de inte har möjlighet 
till interna omprioriteringar så finns möjlighet att begära utökad ram. Vi ser detta som ett 
viktigt led i budgetarbetet. 
 
Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

2.4 Hur genomförs internbudgetarbetet av respektive nämnd 
och styrelse och är detta arbete ändamålsenligt? (tidsplaner, 
förankring, beslut etc.)  
 
Iakttagelser 
I regionfullmäktiges direktiv till styrelse och nämnder i budget 2020 framgår att 
regionfullmäktige anvisar budget på nämndnivå med fördelning på utgiftsramar. För FS 
nämnden beslutar regionfullmäktige om budget uppdelat på: 

• primärvård 
• specialiserad somatisk vård  
• specialiserad psykiatrisk vård 
• tandvård  
• övrig hälso- och sjukvård  
• politisk verksamhet  
• medicinsk service 

 
Direktivet föreskriver även att regionstyrelse och nämnder senast i december 2019 ska 
fastställa budget per verksamhetsområde. Nämnderna och regionstyrelsen ska även 
fastställa budget för de delar av styrelsens och nämndens utgiftsramar som inte 
fördelats till verksamhetsområden. Regionstyrelsen har ett ansvar för att samordna 
arbetet med internbudget i vilka verksamhetsuppdrag och budget konkretiseras.  
 
I de regionövergripande budgetanvisningarna 2020, framtagna av 
regionledningskontoret 2019-09-18, föreskrivs att verksamhetsområdena senast 2019-
11-14 ska inkomma med förslag till verksamhetsplan 2020 till regiondirektören. 
Inrapportering sker i verksamhetssystemet Stratsys, där mall för inrapportering finns 
tillgänglig från 2019-10-28. I verksamhetsplanen ska verksamhetsområdena beskriva 
hur de avser att arbeta med beslutade uppdrag/mål utifrån fullmäktiges beslut.  
 
Följande tidplan finns bifogad de regionövergripande budgetanvisningarna: 

Tidpunkt Aktivitet 

Under hösten  Verksamhetsdialoger och MPG-Forum 

Vecka 43 Ramberäkning per verksamhetsområde meddelas 

2019-10-28 Verksamhetsplan 2020 öppnas upp i Stratsys 
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Tabell 5: Tidplan för arbetet med verksamhetsplanen, regionövergripande. 
 

Inrapportering av budgeten i budgetsystemet ska ske senast 2019-12-16, några 
verksamheter har fått dispens till 2020-01-10. 
 
Fullmäktige fattar beslut om ram per nämnd och utgiftsområde (primärvård, 
specialiserad somatisk vård, specialiserad psykiatrisk vård, tandvård, övrig hälso- och 
sjukvård, politisk verksamhet och medicinsk service). För omfördelning mellan och inom 
ett verksamhetsområde kan nämnden omfördela resurser i dialog med regionstyrelsen. 
Det uppges emellertid att FS nämnden tidigare år inte gjort omfördelningar mellan 
verksamheter utan att beslutade budgetramar ligger fast. 
 
Ackrediteringsvillkor för vårdval beslutas som bilagor till budget 2020. Vart fjärde år 
görs en mer omfattande genomlysning. Från år till annat uppges det inte ske några 
större förändringar i villkoren. Ackrediteringsvillkor för vårdval med indexering 
behandlas i nämnd innan behandling i regionstyrelsen och regionfullmäktige. Nämnden 
godkände ackrediteringsvillkor för överlämning till regionstyrelsen i 2019-10-15 §§ 163-
164. Enligt genomförda intervjuer signalerar nämnden till verksamheten vilka 
förändringar som är planerade ett år innan ett avtal löper ut.  
 
Förutom systemmätetal som beslutas i regionfullmäktige finns nämndmätetal. Det 
framkommer i intervju att det FS nämnden i samband med internatet i januari 2019 
initierades en översyn av mätetalen för att få en tydligare koppling till inriktning i 
budgeten. FS nämnden beslutade om reviderade och nya mätetal 2019-10-15 § 168. 

 
Detaljbudgetarbetet pågår i huvudsak mellan oktober och november. Dock påbörjas 
detaljbudgetarbetet för stöd & service (allt internt köp och sälj) redan under våren för 
vilket tidplan finns för berörda verksamheter. Det påtalas i intervju att det har varit en 
utmaning att balansera intäkter och kostnader mellan säljande och köpande 
verksamheter. 

FS nämnden beslutade 2019-12-10 (FS § 222) att godkänna verksamhetsplan 2020 
samt budget för följande verksamhetsområdena; Vårdcentralerna Bra Liv, 
Folktandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk vård, Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 

2019-11-14 Verksamhetsområdena lämnar förslag på budget och 
verksamhetsplan 2020 i Stratsys 

2019-11-15 -20 Beredning av regiondirektör m fl  

2019-11-21 Utskick inför beredning i nämnder (FS ANA TIM) 

2019-11-27 
2019-11-28 

Beredning i nämndernas presidier 

2019-12-10 
2019-12-11 

Respektive nämnd fastställer budget och verksamhetsplaner 
2020 för nämndens ansvarsområden 

2019-12-17 Regionstyrelsen fastställer budget och verksamhetsplaner 
2020 för styrelsens ansvarsområden 
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samt Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion (i de delar som avser 
nämndens område.) Utöver det beslutades även att godkänna budget för nämndens 
centralt budgeterade anslag samt för privata vårdgivare. 

Efter regionfullmäktiges beslut om budgetram och fördelning mellan utgiftsområden har 
vissa budgettekniska justeringar gjorts, se tabell 6. I beslutet (FS § 222 2019-12-10) 
hänvisas till att regionstyrelse och nämnder har befogenhet att inom ram under året 
göra förändringar till följd av oförutsedda händelser eller annan händelse som till sin 
karaktär inte behöver eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut i regionfullmäktige. 

 

Tabell 6: Förändringar i anslag jämfört med av fullmäktige beslutad budget. 
 
Kirurgisk vård 
Särskilda anvisningar för klinikerna inom kirurgisk vård har tagits fram av ledning för 
verksamhetsområde kirurgi 2019-11-05. Det framgår av anvisningarna att klinikens 
verksamhetsplan består av ett ”Balanced scorecard” med strategiska mål, 
framgångsfaktorer, uppdrag/mål, mätetal samt aktiviteter. Anvisningarna beskriver vad 
som ska anges i verksamhetsplanen – t.ex. klinikspecifika uppdrag/mål, tillgänglighet 
och ekonomi - och hur den ska följas upp. Uppföljning görs av sjukvårdsdirektören i 
månadsuppföljningar, uppföljningsträffar och i verksamhetsberättelse. Planen ska under 
året uppdateras med åtgärds- och handlingsplaner när mål inte uppnås och utifrån vad 
som beslutas i dialog med sjukvårdsdirektör.  
 
Mellan sista oktober då ekonomiska förutsättningar för varje klinik överlämnas och till att 
internbudgeten ska vara klar ska även eventuellt gap mellan prognostiserade kostnader 
och fastställd budgetram hanteras. Det uppges dock att det går att få en uppfattning om 
gapet tidigare i processen eftersom controllers följer hur budgeten utvecklas under 
budgetprocessen. 
 
Budgetprocessen för internbudgetarbetet uppges i intervjuer vara välstrukturerad. 
Ekonomichef på kirurgisk vård arbetar med fem controllers som har dialog med 
förstalinjens chefer för att färdigställa budgeten till december. I intervju uppges att 
stödet via Stratsys som finns på plats sedan tre år har underlättat budgetarbetet. 
Verksamhetsområdena har enligt uppgift en bättre planering och kontroll än tidigare år. 

 
Följande tidplan anges för verksamhetsområde kirurgisk vårds arbete med 
verksamhetsplan i anvisningarna: 
 

Utgiftsområde Anslag beslut RF 
2019-11-06

Anslag budget 
2020

Förändring Kommentar

Primärvård 2 034 893 2 058 312 23 419 Översyn läkemedel, E-frikort
Specialiserad somatisk vård 6 037 522 5 974 711 -62 811 AT-organisationen till RS
Specialiserad psykiatrisk vård 891 560 886 662 -4 898 AT-organisationen till RS
Tandvård 283 470 283 671 201
Övrig hälso- och sjukvård 463 198 462 356 -842
Politisk verksamhet 943 943 0

Medicinsk service 28 677 20 347 -8 330
Justering av ram då delar 
debiteras i pris

Totalt 9 740 263 9 687 002 -53 261
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Tabell 7: Tidplan för arbetet med verksamhetsplan, kirurgisk vård. 
 

I av FS nämnden beslutad verksamhetsplan 2020 för kirurgisk vård uppgår det samlade 
besparingskravet till 60 mnkr. I den ekonomiska handlingsplanen bedöms föreslagna 
besparingar få en effekt på 20-30 mnkr under år 2020. I verksamhetsplanen framhålls 
att ytterligare åtgärder behövs för en ekonomi i balans. 

Bedömning 
Det är vår sammanfattande bedömning att det interna budgetarbetet i regionstyrelsen 
och FS-nämnden i stora delar är ändamålsenligt. För att anses ha ett ändamålsenligt 
internbudgetarbete krävs det enligt vår bedömning tydliga anvisningar samt en fastställd 
tidplan för budgetarbetet. 
 
Vi konstaterar att regionstyrelsen och FS-nämnden har beslutat om internbudget 2020 i 
enlighet med direktivet dvs. i december 2019. Vår bedömning är dock att det är kort om 
tid för det interna budgetarbetet, vilket medför risker, t.ex. att beslut om åtgärder för 
ekonomi i balans beslutas sent vilket får till konsekvens att åtgärderna inte är tillräckligt 
omfattande för att uppnå en ekonomi i balans.  

 
Vår bedömning är vidare att det finns ett behov av att i budgetprocessen inför 
kommande år beakta när i tiden nämnden för folkhälsa och sjukvård beslutar om 

Tidpunkt Aktivitet 

2019-11-05 

 

Verksamhetsområdets interna anvisningar för klinikernas 
arbete med verksamhetsplan 

2019-11-14 Verksamhetsplan för Kirurgisk vård klarmarkeras i Stratsys 

2019-11-15 Stratsys öppnas för klinikernas arbete med verksamhetsplan  

2019-12-10 Controller klar med ekonomiska ramar för klinik 

2019-12-15 

 

Klinikerna klarmarkerar rapporten verksamhetsplan 2020 i 
Stratsys 

Januari 

 

Under januari träffas verksamhetschefen och 
sjukvårdsdirektören kring verksamhetsplan och budget 2020. 
Tider och upplägg för träffar presenteras på ledningsgrupp i 
november. 

Månadsvis 
2020 med 
start 
preliminärt i 
mars 

Uppföljning av mätetal och aktiviteter i Stratsys 
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ackrediteringsvillkoren för vårdval. Vi ser behov av att tydliggöra arbetet avseende de 
interna posterna, både gällande tidplan samt hanteringen av interna avstämningar i 
syfte att undvika interna obalanser mellan köpande och säljande enheter.  
 
Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 
 

2.5 Finns tydliga strategier för att klara en ekonomi i balans och 
verkar budgeten som styrinstrument i nämndernas och 
styrelsernas verksamheter?  
 
Iakttagelser 
Uppföljning ska ske till regionstyrelse och nämnder via månadsrapporter från 
förvaltningen avseende verksamhet och ekonomi. Regionfullmäktige får 
återrapportering av regionstyrelsen per sista april (delårsrapport 1) och per sista augusti 
(delårsrapport 2) innehållande måluppföljning och ekonomisk helårsprognos. Vid 
delårsrapport och årsredovisning ska återrapportering spegla regionfullmäktiges 
fördelning per nämnd och utgiftsramar.  
 
Enligt budget 2020 för nämnden för folkhälsa och sjukvård anges att kostnad per 
patient (KPP) har införts som ett stöd för en kostnadseffektiv verksamhet. Kapacitets- 
och produktionsstyrning (KPS) och Rätt använd kompetens (RAK) beskrivs som andra 
viktiga utvecklingsområden för att uppnå en kostnadseffektiv verksamhet. 
 
Då verksamheterna har upprättat delårsrapporter (T1 och T2) följs det av analysdagar 
med representanter från regionledningskontoret och verksamheter för varje 
verksamhetsområde enligt intervjuer. Synpunkter som uppkommer under dagarna 
korrigeras i rapporterna och därefter godkänner nämnderna delårsrapporten. 
Delårsrapporter går därefter vidare till regionstyrelsen och regionfullmäktige. 
 
Ordinarie uppföljningar 
Månadsuppföljningar följer ett standardiserat upplägg med resultat och analys av 
systemmätetal, bl.a. ekonomi i balans. Månadsuppföljningarna hanteras som 
informationsärenden i nämnder/styrelser medan de fördjupade uppföljningarna hanteras 
som beslutsärenden. Månadsuppföljningar till nämnd/regionstyrelse sker vid åtta 
tillfällen.  
 
Delårsrapporter lämnas av förvaltningens verksamhetsområden till regiondirektören. 
Rapporterna ligger till grund för den samlade delårsrapporten som regionstyrelsen 
lämnar till regionfullmäktige. Nämnderna beslutar om delårsrapport för 
verksamhetsområden inom sitt ansvarsområde.  
 
Strategier för att nå en budget i balans 
Budget 2020 föreskriver att ifall ett verksamhetsområdes ackumulerade saldo är 
negativt ska en åtgärdsplan upprättas med en plan för återställande inom tre år för de 
konkurrensutsatta verksamheterna. Åtgärdsplanen ska fastställas av respektive nämnd 
och delges regionstyrelsen. Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnders 
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verksamhet och ekonomi. Nytt för uppföljningsprocessen 2020 är att vid låg 
måluppfyllelse för systemmätetal ska nämnd i samband med tertialrapport och 
delårsrapport i protokollet till ärendet beskriva vilka åtgärder nämnden vidtagit eller 
avser att vidta i syfte att nå förbättrad måluppfyllelse. Med låg måluppfyllelse avses 
främst systemmätetal som ej är uppfyllda. Protokollet ska delges regionstyrelsen inför 
dess behandling av delårsrapporten och nämndens ordförande ska även redogöra 
muntligen vid styrelsens sammanträde för åtgärderna.  
 
Vid delårsrapport per sista april 2019 visade regionen totalt ett överskott på 430 mnkr. 
Den största förklaringen till tertialets stora budgetavvikelse avser ändrad 
redovisningsprincip där finansiella placeringars marknadsvärde redovisas i 
resultaträkningen varje månad. Helårsprognos 410 mnkr, 35 mnkr mer än budgeterat 
årsresultat. FS nämndens verksamhetsområden redovisade dock en negativ 
budgetavvikelse med 42,5 mnkr (motsvarande 1,3% av periodens budget) varav 26,3 
mnkr avsåg kirurgisk vård. Prognosen för helåret var att nämnden skulle göra negativt 
budgetunderskott med 58,3 mnkr varav 60 mnkr för kirurgisk vård. I tertialrapporten 
angavs att åtgärdsplaner för ekonomi i balans hade tagits fram vilket resulterade i att 
prognosen var bättre än rak framskrivning av resultat efter april månad. 
 
Vid delårsrapport per sista augusti 2019 visade det ekonomiska utfallet ett överskott på 
931 mnkr totalt för regionen, vilket var 502 mnkr högre än periodbudget. Prognostiserat 
årsresultat var ett överskott på 900 mnkr vilket är 525 mnkr högre än budgeten på 375 
mnkr där finansiella intäkter samt under året tillkomna riktade statsbidrag inom hälso- 
och sjukvården utgör den största delen av prognostiserad avvikelse mot budget. FS 
nämnden redovisade efter åtta månader en ekonomi i balans. Positiv avvikelse mot 
budget var 3,1 mnkr vilket motsvarar 0,1 procent av periodiserad budget tom augusti.  
Årsprognosen 2019 för FS nämndens område beräknades till ca 15 mnkr, vilket 
motsvarar 0,2 procent av budgetomslutningen. Prognosen för samtliga 
verksamhetsområden var däremot en negativ budgetavvikelse med 59,8 mnkr. 
Prognosen var positiv för nämnden på grund av 74,6 mnkr i positiv budgetavvikelse för 
regionens åtagande (framförallt på grund av läkemedel, + 58 mnkr). För kirurgisk vård 
har prognosen för helåret inte förändrats sedan T1 med 60 mnkr i negativ 
budgetavvikelse. Även för folktandvård var prognosen ganska statisk mot T1 med 8,5 
mnkr i neg budgetavvikelse.  
 
Vi har inte kunnat se uppföljningar under året eller i protokoll att FS nämnden begärt in 
ytterligare åtgärdsplaner.  
 
Hälso- och sjukvårdssektorns resultat historiskt 
I nedanstående tabell redovisas hälso- och sjukvårdssektorns budgetavvikelse för åren 
2016–2018 för driften samt prognostiserad avvikelse för år 2019. Av tabellen nedan går 
att utläsa att resultatet för sektorn avvikit väsentligt mot budget 2016-2018, dock med 
en positiv budgetprognos för 2019 i delårsrapport per sista augusti. Däremot visar den 
samlade prognosen för verksamhetsområden under nämnden en negativ 
budgetavvikelse med 59,8 mnkr. 
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Tabell 8: Region Jönköpings samt hälso- och sjukvårdens utfall 2016-2019. 
 
Åtgärder för ekonomi i balans – kirurgisk vård 
Verksamhetsområdet kirurgisk vård har ett effektiviseringskrav, motsvarande 75 mnkr, 
sedan 2014. Detta effektiviseringskrav omfattade tidigare även medicinsk vård, vilka 
dock har uppnått effektiviseringskravet redan tidigare år. I verksamhetsplan för kirurgisk 
vård 2019 finns en handlingsplan för ekonomi i balans inkluderad. Fem åtgärder anges 
som totalt bedömdes ge förväntade lägre kostnader med 33,5 mnkr 2019 och 52 mnkr 
2020. Åtgärden med störst bedömd effekt var minskade kostnader för 
bemanningsföretag. Tidigare åtgärdsprogram har inte lyckats minska kostnader i 
tillräcklig omfattning, vilket i intervjuer uppges bl.a. bero på att förbättrad tillgänglighet 
har prioriterats i delar av verksamheten. Det framförs även i flera av intervjuerna att en 
historisk förklaring till att kirurgisk vård inte klarat av effektiviseringskravet till skillnad 
från medicinsk vård är en annan ledarskapskultur. Nämnd och regionledning har dock 
gradvis fokuserat mer på det ekonomiska läget för verksamhetsområdet.  
 
Vid FS nämndens sammanträde 2019-09-17 §125 informerade sjukvårdsdirektör för 
kirurgisk vård om de åtgärder som vidtas för en ekonomi i balans. FS nämnden 
beslutade att det fortsatta arbetet inom kirurgisk vård ska fortgå och aspekter att beakta 
är:  

• löpande rapportering till nämnden 
• återkomma med en tidplan 
• fackliga synpunkter tas in 
• medarbetarna som förändringen berör involveras 
• patientsäkerheten 
• följa det om är fastställt i budget 2019 om att region Jönköping ska ha tre 

akutsjukhus 
• återkomma om budgeten för kirurgkliniken inte är rätt satt 
 

I delårsrapport per sista augusti 2019 för kirurgisk vård framförs att eftersom aktiviteter i 
handlingsplanen inte har gett tillräcklig effekt kommer ytterligare åtgärder vidtas. Bl.a. 
anges att åtgärder med anställningsprövningar och bemanningsföretag inte uppnått 
önskad effekt. Vid FS nämndens godkännande av delårsrapportering 2019-10-15 § 169 
påtalades att nämnden noga följer det fortsatta arbetet med framtagna handlingsplaner 
för de områden där måluppfyllelse inte nås. 

 
 

År Utfall mot 
budget Region 
Jönköping 
(mnkr) 

Utfall mot 
budget hälso- 
och sjukvården 
(mnkr) 

2016 42 -38,1 
2017 195,7 -51,4 
2018 -21,5 -171,0 
2019 (prognos) 525 14,8 
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Uppföljningen från verksamheten upplevs generellt fungera väl enligt nämndföreträdare. 
Det framförs dock behov av tydligare rapportering kring vilka kliniker som har en 
ekonomi i balans och vilka som prognostiserar underskott. Nämnden uppges ha varit 
tydliga med att en åtgärdsplan ska presenteras för hur verksamhetsområdet ska 
komma tillrätta med budgetunderskottet. I budget 2020 finns en beslutad plan, där 
effekterna bedöms uppgå till 20-30 mnkr för år 2020.  De åtgärdsprogram som hittills 
tagits fram under året motsvarar således inte de 60 mnkr i underskott som 
prognostiserats. Nämndledamöter uppges ha tillgång till samtliga åtgärdsprogram som 
upprättats. Det sker en kontinuerlig dialog mellan ekonomichef och verksamhetschef 
när det gäller åtgärder enligt intervjuer.  

Bedömning 
I av FS nämnden beslutad verksamhetsplan för år 2020 har inte tillräckligt med åtgärder 
beslutats för att uppnå en ekonomi i balans. 
 
En tillbakablick visar att budgeten inom hälso- och sjukvården inte fullt ut fungerat som 
ett tillräckligt styrinstrument i samtliga verksamheter, framförallt avseende 
verksamhetsområde kirurgisk vård. Vi konstaterar att nämnden inte vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans inom kirurgisk vård. Trots vidtagna åtgärder 
under år 2019 är prognosen (-60 mnkr) per sista augusti oförändrad jämfört med 
prognosen per sista april. Kirurgisk vård har haft årligen återkommande underskott och 
således kan inte den ekonomiska styrningen bedömas vara tillräcklig från nämndens 
sida. 
 
Vi är kritiska till att inte samtliga månadsrapporter hanteras som beslutsärenden i FS 
nämnden, inte minst mot bakgrund av att nämnden tidigare under år 2019 
prognostiserat underskott för år 2019 samt att kirurgisk vård prognostiserat större 
underskott. 
 
Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 
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Revisionell bedömning 
Utifrån genomförd granskning är bedömningen att regionens budgetprocess i allt 
väsentligt är ändamålsenlig och effektiv. 

Den formella beredningen av budgeten har hanterats i enlighet med kommunallagen (11 
kap. 8–11 §§) dvs. innan beslut i regionfullmäktige har budgeten beretts av 
regionstyrelsens arbetsutskott (tillika budgetberedning) samt regionstyrelsen och det har 
skett innan oktober månads utgång. Budgetberedningen har även inhämtat nämndernas 
synpunkter via formella möten samt via nämndernas budgetförslag. Vår bedömning är 
att det budgeterade resultatet för åren 2020–2022 uppfyller regionens finansiella mål 
samt även lever upp till kommunallagens krav på återställning av eget kapital, det s.k. 
balanskravsresultatet. Dock har finansieringen avseende tågdepån hanterats utanför 
målet om egenfinansiering av regionens investeringar, vilket innebär att regionen har en 
för hög investeringsnivå i förhållande till de finansiella målsättningarna. 

Vi noterar att det verksamhetsmässiga perspektivet är mer framträdande än det 
ekonomiska perspektivet. Vi ser en viss risk i att det ekonomiska perspektivet och 
därmed de ekonomiska utmaningarna och åtagandena inte belyses i tillräcklig 
omfattning. Vi konstaterar dock att i det fall nämnden bedömer att de inte har möjlighet 
till interna omprioriteringar så finns möjlighet att begära utökad ram. Vi ser detta som ett 
viktigt led i budgetarbetet. En tillbakablick visar dock att budgeten inom hälso- och 
sjukvården i regionen inte fungerat som ett tillräckligt styrinstrument för verksamheterna. 
De senaste åren har hälso- och sjukvården redovisat återkommande underskott, det 
avser särskilt verksamhetsområde kirurgisk vård. För 2019 prognostiseras i samband 
med delårsrapporten ett överskott på 14,8 mnkr för hälso- och sjukvården, dock 
prognostiserar kirurgisk vård ett underskott på 60 mnkr. Vår bedömning är att det faktum 
att underskotten varit återkommande från år till år samt att underskotten uppstår redan i 
början av året stödjer uppfattningen att budgeten inte är tillräckligt styrande inom 
samtliga verksamhetsområden.  

Vår bedömning är dock att det är kort om tid för det interna budgetarbetet, vilket medför 
risker, t.ex. att beslut om åtgärder för ekonomi i balans beslutas sent vilket får som 
konsekvens att åtgärderna inte får tillräcklig effekt under budgetåret. I av FS nämnden 
beslutad verksamhetsplan 2020 för kirurgisk vård uppgår det samlade besparingskravet 
till 60 mnkr. I den ekonomiska handlingsplanen bedöms föreslagna besparingar få en 
effekt på 20-30 mnkr under år 2020. I verksamhetsplanen framhålls att ytterligare 
åtgärder behövs för en ekonomi i balans. Vi ser således en risk för att 
verksamhetsområde kirurgisk vård i likhet med tidigare år inte kommer att klara en 
ekonomi i balans år 2020. 

Rekommendationer 
Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer: 

• Regionstyrelsen bör se över möjligheterna att redan i juni ta beslut om budget, i 
syfte att frigöra mer tid för berörda nämnder att arbeta fram förslag till åtgärder 
för en ekonomi i balans. 
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• Regionstyrelsen bör säkerställa att samtliga nämnder i såväl budgetförslag som 
beslutad budget redogör för ekonomiska konsekvenser samt vilka åtgärder som 
behöver vidtas för en ekonomi i balans. 

• Regionstyrelsen bör säkerställa att månadsuppföljningarna hanteras som 
beslutsärenden i nämnder/styrelser och att nämnder/styrelser aktivt beslutar om 
åtgärder för en ekonomi i balans. 

• Nämnder/styrelser med underskott behöver säkerställa att tillräckligt med 
åtgärder vidtas för en ekonomi i balans samt löpande följa upp grad av 
genomförande. 
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Region Jönköpings förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från 2019-05-13. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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